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JegYzőkiinv v

Késziilt: Úrkút Község ÖnkormányzatiKépviselőtesttilete 2005. jírnius 16.-ánlcsütcirtökörr/
du. l7.00 órai kezdettel megtartott rendes üléséről.

JeIen vannak: Pichler József polgármester

Imri Zoltán'
Kocsó Jánosné'
Lipp Józsefné
Lisztes Győző,
Pichler Józsefné'
Vassné Balázs Györgyi képviselők.

TúvoImaradúsót beielentette: Kökönyei Eclit, Mádlné Sas Anikó, Rieger 'rjbor képviselők.

TanócskozósÍ ioggal részt vesz.. Rostási Mária jegyző

Picbler József rlolgármester köszöntötte a megjelenteket és rrregállapította, hogy az tilés
határozatképes, mert a Testület l0 tagiából 7 fő ielen van.

Ezt követően isnrertette az ülés rrapirendjét' melyet a Testület egyhangúlag * 7 igen
szavazattal, - ellensztrvazat nélkül _ elfogadott.

Narlirend: t.) a s1;:nifÍ:::i:l -u'u 9l20O4. (lX'16.) Ötrt renclelet rnódosítása

Előadó: Rostási Mária jegyzo

2.) A Hauser Lajos Emlékalapítvány rnűködéséről, gazdálkodásáról.

Előadó: Teiermeyerrré Nagy Palőcz Magdolna kurattlritrm elnöke

3.) Gyrus BT'egészségtigyi vállalkozás tájékoztatőjaabáziorvosi szolgálat
működéséről.

El<íadó: dr. Dóczy Mariann háziorvos

4.) Vegycs ügyek.

a.)Közössé gi ház és fogorvosi rendelőre vonatkozó teki pály énat módosítása.
b.) Közösségiház és fogorvosi renclelő, valamint a Polgármesteri

Hi vatal nyíLászár őira vonatko ző kozbeszerzési elj árás kiírása.



:-

c.) Folyamatba épített előzetes és utólagos vezetői ellenőrzésre
vonatkozó szabályzat elfo gad ása.

d.) Helyi címer készítésére javaslat.
e.) Hauser Lajos Altalános Iskola kérelme
f.) Irattári polcok készítése és számítógéphez monitorok vásárlása.
g.) Támogatási kérelmek.

Narlirend tárevalása előtt:

a.) Táj éko ztatő a lej árt határidej ű testül eti határozatok végrehaj tásáról.

Előadó: polgármester

/Írásos előterjesztést a képviselők előre nregkapták./

Kérdés. hozzászólás: Nem hangzott el.

A kópviselőtestület a Jelentést egyhangúlag _ 7 igen szavazatta|. - ellenszavazat nélkül _
elfogadta.

Nanirend tárgvalása:

I.) nanirend: 
TÍ::i:It*3:Tokról 

szóló 912004. (IX.l6.) Ötrt rendelet móclosítása.

Előadó: Rostási Mária
Jegyző

/Írásos előterjesztést a képviselők előre megkapták./

Kérdés. hozzászólás: Nem hangzott el.

A Képviselőtestület egyhangúla g _ 7 igen szavazatta|, - ellenszavazat rrélkül _ az alábbi
rendeletet hozta:

6/2005. (IX.I7.l OkKt rendelet

A szociális ellátásokról szóló 912004. (IX'16.) Ötrt
rendelet módosítása.

/A rendelet szó szerinti szövege a jegyzőkönyv mellékletétképezí.l

2. napirend: A }{auser Lajos Emlékalapítvány működéséről, gazdálkoclásáról.

Előadó: Teiermeyerné Nagy Palőcz Magdolna
Kuratóium elnöke

/Írásos előterjesztést a képviselők előre nregkapták./



Kérdés. hozzászólás:

Pichler Józsefné: A kuratórium összetételének megváltoztatásához cégbírósági bejegyzés is
kell?

Teiermeyerné Nagy Palócz Magdolna kuratórium elncike: Igen és a cégbírósági bejegyzés
elég hosszú időt vesz igénybe.

Rostási Mária jegyző: Jelenleg milyen összeg felett rendelkezik az alapitvány?

Teiermeyerné Nag}i Palócz Magdolna:. Az alapitvány egyenlege jelenleg 25.000.- Ft.

Pichler Józsefné: Novemberben lesz meg az szja'l, a/o-a.

Pichler József: A kisebbségi önkormányzattámogatása sem ment rrrég ki.

TEierme},erné Nagy Palócz Magdolna: Az a|apitvány kuratóriuma nevéberr a képviselokön
keresztül az egész Í-alu lakosságának megköszöni támogatást.

A Képviselőtestület egyhangúlag_ 7 igen szavázattal, - ellenszavazat rrélkül _ a tájékoztatőt
elfogadta.

3. napirend.: Gyrus Bt egészségügyi vállalkozás tájékoztatój a aháziorvosi szolgálat
működéséről.

Előadó: dr. Dőczy Mariann háziorvos

lÍrásos előterjesztést a képviselok előre nregkapták./

Kérdés. hozzászólás:

Dr. Dóczy Mariann háziorvos: Túl sok mindenről nem tudja tájékoztatni a Testi.iletet,
szerencsére a rendelobe a munka megfelelően megy' az új előjegyzéssel avárakozási idő is
rnirrinrálisra csökkent'
Gondot' ahogy már az írásos anyagban is leír1a, a fűtés, és a tánrÍbl okoz. A támfal felújítására
mellékelte a műszaki ügyintézo költségvetését, ami elég sok, cle a közcélú mtrnkások
igénybevételével ez csökkenthető lenne.

Vassné Balázs Györgyi: Miért nem lehet fűteni avárőt?

Dr. Dóczy Marianrr: Nern tudja mi lehet a rendszer baja' de aztétly, ha a rendelőbe és a
váróba meleg Van' a lakásban meg lehet si'ilni.

Vassné Balázs Györ$'i: Át t ett vizsgáltatni a futési rendszeft. Lel'ret hogy csak a keringető
szivattyú roSsZ.
Kérdése, hogy beváll-e az ügyeleti rendszer.
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Dr. Dóczy Mariann: Véleménye szerint bevált, habár nem gyakran fordul elő, hogy igénybe
veszik az úrkútiak, és amennyiben igénybe veszik,késedelem nélkül jön az ügyeletes orvos.
Megszokták ezt a rendszert a betegek..

Rostási Mária jeeyző: Az l\jka környéki önkormányzatok társtrltak a hétvégi és a hétközi
ügyelet ellátására, anrinek következtébenazönkormányzatok jó sokat fizetnek - Úrkút évi
szinten másfél millió forintot' Megkérdezi, hogy az tigyeletben részt vevő orvosok jogszabály
szerint kapják-e az ügyeleti díjat. Kérdését a-zért tette fel, mert a sajtó sokat foglalkozott a
veszprémi orvosok ügyeleti díj elmaradásával.

Dr. Dóczy Mariann: Az Ajkakömyéki ügyeletet ellátó orvosok megkapták az ügyeleti díjat'
ha nem is a jogszabály szerintit, de a következő év elejéig ezbelesz pótolva.

Vassné Balázs Györg}'i: A támfal felújítása érdekéberr megkérdezi a jegyzőt, hogy van-e az
önkormány zatnak erre pé nzforrása.

Rostási Mária jegyző: Az önkormányzatnak nrég fel nem használtpét'nnaradványa - 6,0
millió - van' és az államtől az adóerőképesség miatt plussz bevételbe _ egy millió forintba _
részesült, valanrint gazdasági tartalékkal _'J',6 elFt is rendelkezik.

Pichler József polgármester: Javasolja atájékoziató elfogadását, és a tárnfal költségvetésére az
összeg megállapítását.

A Képviselőtestület egyhangúlag-7 igenszavazatta|' - ellenszavazat nólkül _ az alábbi
határozatothozta:

3412005. (VI.16.) ÖkKt határozat

A Képviselőtestület a Gyrus Bt egészségügyi vállalkozás
táj éko ztatőj {tt a házi owo s i s zo l gál at nr űkö dé s érő 1

elfogadja, valamint az orvos lakás mellett lévő támfal és

annak brtozékaira 500 e/Ftot biztosít apénzmaradvány
terhére'

Felelős: polgármester
I{atáridő: 2005. szeptember 30.

4. narlirend: Vegyes ügyek.

a.) Közösségiház és fogorvosi rendelőre vonatkozó teki pályivat módosítása.

Rostási Mária jegyző: Tájékoztatja a Képviselőtestiiletet hogy a három benyÚrjtott páIyázatbó|
a közösségilláz és fogorr'osi rendelő kialakítása cínrű pályázatvolt sikeres. Az önkormányzat
két évre,2005 és 2006 évekre nyújtotta be apályázatot, az össz kiadások 75 száza\ékára,
azonban a l'eriiletfejlesztési'fanács döntése szerint az össz beruházási költség 49 Yo-ára

kapott támogatást elosztva három évre, vagyis 2005 évre 5.650.794.- Ft-ot,2006 évre
2.543.598,' -ft-ot, mig2007 évre 6.143.598.- Ft-ot állapított meg.Ezért vagy nrűszaki
tartalmat kell csökkenteni' vagy a saját erőt kell megemelni' illetve kiegészíteni évente



ugyanolyan összeggel, mint a tekis támogatás összege, ami ebben az esetben a legcélszerűbb
lenne.
Az önkormányzat 2005 évi költségvetésében e célra apályázatban megjelölt saját erő részen -
25 vo-on - kívül magasabb összeggel is ki lehetett volna pótolni, azonban az államkincstárral
folytatott megbeszélések során deriilt ki, hogy évente csak ugyanolyan összeget lehet
betervezni, mint amennyi évente apályánati tisszeg.
Javasolja az elmondottak alapján a módosítást, így az épu|et három éven beltil elkészül,
majdnem 50 vo-os tekis támogatás mellett.

Kérdés. hozzászólás:

Pichler Józsefné: Amennyiben az összeg rendelkezésre áll, rJrgy módosítani kell' ill. meg kell
emelni a saját részÍ' Az idei költségvetésből ez megoldható' a 2006 és a2007 ér'ire pedig
kötelezettséget kell vállalni.

Vassné Balázs Györgyi: Vajon lesz olyan vállalkozó, aki vállalkozik arua, hogy ilyen
elhúzódó berulrázást vállalj on?

Rostási Mária jegyző: Közbeszerzési eljárást kell lebonyolítani, és bízik abban, hogy lesz
ene vállalkozó. Anrennyiben nem1úgy sajnos a tárrrogatási összeget vissza kell fizetni' illetve
fel sem vehető, mert utófinanszírozott

Lipp Józsefné: Javasolja a saiát rész kiegészítését évente a szükséges osszegre.

A Képviselőtestiilet egyhangúlag _ 7 igen szavazatta|. - ellenszavazat nélkiil _ az alábbi
hatátozatotttozta

35/2005. (VI.16.) ÖkKt határozat

Úrkút Község Ör-rkormányzati Képviselőtestiilete a
2612005. (Iv.26.) Ötrt határozatát mely a tulajdonábarr
lévő Urkút, Rakóczi rr. 43. sz. alatti ingatlan közösségi
házzá és fogorvosi rerrdelové történo kialakításról szől, az
al ábbiak szerint módosítja :

A Veszprém Megyei Területfeilesztési tanácstól a területi
kiegyenlítést szolgáló fejlesztési céltr vissza nenr tórítenclő
tánrogatás osszege kevesebb- , mint a megpályázott
összeg, vagyis 2005. évre 5.650.794.-rt,2006. évre
2.543.598.- Ft és 2007. évben 6'143.598.- Ft' összesen:
14.337.990.- Ft-ot, így az önkormányzat műszaki
tartalom csökkentése nélkül, a saját erőt évek szerinti
bontásban, az alábbiak szerint biztosítja:

2005.' évi költségvetésében 5.91,0.195.- Ft-ot,
2006. évi költségvetésében 2.543.598'- Ft-ot,
2007 ' évi költségvetésében 6.143.59B.- Ft-ot
összesen: 1 4.597 .99I.- Ft-ot.
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Az önkormányzat a saját forrást a2005. évi
költségvetésében a céltartalék terhére a Felhalnrozási
kiadások 3. pontja alapján biztosítja, nríg a 2006 és 2007.
évi saját forrást azadott évi költségvetésében biztosítja'

Felelős: polgármester, jegyző
Hatráridő: azonnal

b.) Közösségiltáz és fogorvosi rendelő, valamint a Polgármesteri Hivatal
ny ilászát őira vo natkozó közbeszerzé s i e lj árás ki írása.

Előadó: Rostási Mária jegyzo

(rásos előterjesztést a képviselők e|őre megkapták.)

Kérdés. hozzászólás:

Vassné Balázs Györgyi: .Iavasolja a három vállalkozón kívül az ajkai Nérnet és Társa építési
vállalkozó rnegkeresését is, mivel ő közelebb van nrint a devecseriek, illetve a magyarpolányi,
így lehet hogy olcsóbban is dolgozik.

Rostási Mária jegyző: Az ajánlati felhívást 3_nál több vállalkozónak is nreg lehet küldeni, és
nem az a lényeg, hogy közel,vagy távol van a székhelyük' illetve a címük, hanem az,hogy az
ajánlatkérőrrek - az önkormányzatnak_ minél kedvezőbb ajánlatot adjanak.

A Képr'iselőtestület egyhangúlag - 7 igen szavazattal, - ellenszavazat nélkiil _ az a\ábbl
határozatot hozta:

36/2005. (VI.16.) ÖkKt határozat

Úrkirt Község Örrkclrmárryzat a20O3. évi CXXIX. Törvénv
értelmében, egyszerű kozbeszerzési eliárást indít a ttrlajdonában
lévő Urkirt, Rákóczi u. 43. sz. alatt megtalállrató és a 396110
hrsz-al rendelkező volt iskola és lakás közösségi házzáés
fogorvosi rendelővé törtérrő kialakítására.

A Képviselőtestiilet ajánlati felhívást küld az alábbi
kivitelezőkrrek:

Brunner és Társa Kf. Devecser, Noszlopi és Fia Kft Építési
Yállalkozás Devecser, Bakos Márton építési vállalkozás
Magyarpolárry, SzL-Bau Kft Tapolca, Németh Építőipari Kft
Ajka.

A Képviselgtestület az ajánlatok beadási határidejeként 2005.
július 6'-át, az ajánlatok bizottság előtti elbírálásának
határidejeként 2005. július 1 l.-ét, a képviselőtestületi döntés
határidej eként 2 00 5. j ú lius | 3 . - át határ ozza me g.
A Képvi se l őte stület a beruházás m e gval ós ításárrak határi dej ét :

2007 . szeptember 30. napjában határozza meg,



Felelős: polgármester
Határidő: folyamatos

A Képviselőtestület egyhangúla g - 7 igen szavazatta|' - ellenszavazat nélkiil az a|ábbl

határozatot |lozta:.

37

Úrkút Község Önkormányzataa2003' évi CXXX' Törvény

értelmében, egyszerű
közbeszerz.'iá1a'a't indit azÚrkút, Rákóczi u. 45. sz. alatt

m e gtal álható Poi gárme steri H i r'atal nyílászáró inak fel írj ítására'

AKépviselőtestiiletajánlatifelhívástkiildazalábbi
kivitelezőknek:

Jakab és Társai Kft Ajka'
Házmester Kft Ajka'
Autogram Kft Ajka,
Fehér Ablak Centrum Ajka

A Képviselőtestület az aján|atok beadási lratáridejeként 2005'

iúlius 6.-át , az aján|atok tizottság előtti elbírálásának

iatáridejeként íoos. júlitrs 11.-ét, a képviselőtestületi döntés

h atáride] eként 2 005' j úl i u s 13'- át batétr ozza me g'

Felelős: polgármester
Határidő: folyamatos

c.)Folyarnatbaépítettelőzetesésutólagosvezetőiellenőrzés.

Előadó: jegyző

/Azírásoselőterjesztéstaképviselőkelőrerrregkapták./

Kérclés. hozzászólás: Nem hangzott el'

A Képviselőtestület egyhangúlag _ 7 igen szavazatta|, - ellenszavazat rrélkül _ az a|ábbi

határozatot hozta:

Úrkút Község onkonnányzati Képvisel őtestülete a

rotgár*".terrl livatal Ü gyrendj e Íii ggelékekérrt elÍb gadj a a

i'"ry"*"u" épített előzetes és utólagos vezetői ellenorzés

/FEUVE/ szabá|yzatot.
ielkéri a jegyzőta szükséges intézkedés megtételére'



Fe]elős: jegyző
Határidő : azonnal, illetve folyamatos

d.) Flelyi címer készítésére javaslat.

Előadó: Rostási Mária jegyzo

/Írásos előterjesztést a képviselők előre megkapták./

Rostási Mária jegyző: Szóbeli kiegészítésként elmondja, hogy a rendszerl'áltást ktivetően az
ország legtöbb települése _ még a legkisebb település is - rerrdelkezik n'rár címerrel, sajnálatos
nródon e téma tárgyalása eddig elmaradt a testületi üléseken. Megkereste a Levéltárat e
témával kapcsolatban' ezt a levelet megküldte minden testületi tagrrak. Azőtagyírjtött még
hozzá anyagot _ foleg családi körön belül.
Javasolja a címer terveinek előzetes megbeszélését' hogy azt követően a heraldikai
szenrpontok figyelembevételével _ arra címertanilag alkalmas szervezet azt elkészíthesse.

Kérdés. hozzászólás:

Lipp Józsefné: Egyetért a javaslattal, nrinél előbb el kell készíteni' készíttetni a címert. N{ivel
tudomása van róla' hogy Rostási József a falu történelmét dolgozza fel' javasolja a munkába
őt is ber'onni.

Vassné Balázs Györgyi: A falu története és a jelen írásos anyag alapján a cínrerben feltétlenül
meg kell jelerríteni az üvegre, az üveglrutára utaló jeleket.

Pichler József polgármester: Javasolja a következő testületi ülésen erre bővebberr kitérrri, és
azt követően egy cégnek a megbízást kiadni.

e.) Hauser Lajos Általános Iskola kérelme.

Előadó : Pichler József polgármester

lÍrásos kérelnret a képviselők előre megkapták./

Kérdés. hozzászólás:

Rostási Mária jegyzo: Tájékoztatja a Képviselőtestületet, hogy az iskola fenntartója az
önkormányzat, így a kért 

''támogatás' 
'' _ amennyiben kap ilyet az iskola _ tsgy az

örrkormányzat költségvetésében az iskolai szakfeladaton fog jelentkezni, nrint működési
kiadás, igy az elszámolás is a szokásos módon, pénzügyi jogszabályoknak megfelelően,
számlák alapján fog történni..
Neki a javaslata az, hogy a kért összeg egy részét az a|apítvány finanszírozza.

C]zirák}, Károlyné isk. ig.: Az alapítvány bgyen|ege jelerrleg 25.000.- Ft. * alrogy már mondta
- és ez nagyoll kevés.

Vassné Balázs Györgyi: A 110 e/Ft-os utazási költséget soknak találja. Ez pontos osszeg?
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Cziráky Károlyné isk. iq. Ez kalkulált összeg, pontos árajánlatot nem tudott kérni az idő
rövidsége miatt.

Pichler Józsefné: Örömét fejezi ki' hogy ilyen jól működő kézilabdacsapata vanaziskolának,
de elrrrorrdjaaztis,hogy ez az összeg elég magas.

Kocsó Jánosné: Anrennyiben az öttkormányzatnakvanpénze, úgy javasolja a Kupan való
részvételt.

Pichler József polgarmester: Javasolja a kért összeg megadását a kupán való részvétel
cóljából'

A Képviselőtestület egyhangúlag _ 7 igen szavazattal, - ellenszavazat nélkü| - az alábbi
határozatothozta:

39/2005. (VI.ló.) ÖkKt határozat

A Képviselőtestület az önkormányzat 2005' évi
költségvetésében szereplő Általános iskolai oktatás szakfeladat
dologi kiadásait 270.a00.- Ft-al - az iskolai kézilabda csapat
Nemzetközi Serdülő Kupán r,aló részvétele cél.jából - megemeli
a pénzmarudvárry' terhé re'

Felelős: polgármester " 
jegyző

Határidő: folyamatos, 2oo5. augusztus 19.-ig

f.) Támogatási kérelmek.

Előadó: Pichler József polgátmester

/Kérelmeket a képviselők előre, írásban megkapták./

Pichler József polgármester: Három kérelem érkezett, az ajkai mozgássérültek csoportja, a

Magyar Máltai Szeretetszolgálat Úrkút-Szentgáli Szervezete és azŰrkút Sk adott be
kérelmet.

Kérdés. hozzászólás:

[,ipp Józsefné: A Mozgássérttiltek ajkai csoportjának taga az édesanyja is, és rendszeÍesen
fizetnek tagdí|at, melyből kirándulni is mennek. A Máltai Szeretetszolgqlat peclig
támogatásként szeretné a kért l00 e/Ft-ot fellrasználni, de a rászorulta(tY örrkormányzat
támogatja.

Piclrler Józsefné: Egyetért Lipp Józsefnével, ő senr javasolja a két szervezet tárrogatását.

Pichler József polgtrnrester: Sajnos az önkormányzatnak annyi pénze nincs, hogy rninden
szervezetet támogatni tudjorr.

A Képviselőtestület egyhangúlag_ 7 igen szavazatta|' - ellenszavazat nélkül _ az alábbi
hatátozatothozta:
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Az Urkirt Község Önkormányzati Képviselőtestület a
Mozgásséri'iltek Ajkai Csoportjának. valamirrt a Magyar Máltai
Szeretetszolgálat ÚrkirrSzentgál Szervezetének támogatás
iránti kérelmét a pénzügyi eszközcjk hiánya miatt elutasída.

Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

Pichler József polgármester: A Sportkör nagyon rossz anyagi körülnrények között dolgozik,
tánrogatni kell, nrert sok enrbernek biztosítanak sportolási lelretöséget és általában hét végérr
több száz embernek szórakozást' Látja mindenki a költségvetését' szépen leírtak mindent.

Vassné Balázs Gyorgyi: Arra a következtetésre jutott, lrogy az önkormányzat a fenrrtartója a
sportkörnek is, mivel az idei évi támogatás 1.600 e/Tt' a többi bevétel 1 .750 elFt. az ossz
kiadás 5.420 e/Ft igy a bevétel és kiadás közti különbség 1.l00 e/Ft a lriárry. arnit kérnek.
Honnan lenne ennyi pénze az önkormányzatnak.

Lipp Józsefné: Van az önkormányzatnak forrtos4bb feladata is, amit sajnos apénzhiánya
tniatt nem tud rnegoldani, így ez atámogatás sem l'alósulhat nreg. Ez rengeteg pénz.

Vassné Balázs Györgyi: Minden évben kiszárnolja, lra nrindenki frzetrre a meccseken, és
tényleg több száz enrbeft érdekel és azok ott is vannak, irgy a belépőjegy bevétele jóval
nagyobb összegír lenne. Prémiurn nélkül nenr lehet sportolni?

Kocsó Jánosrré: Az 1.100 e/Ft nagyolt sok, nem lehetne kevesebb'/

Piclrler József polgármester: Lehet kevesebb is, javasol 400 eiFt_ot,

A Képviselőtestület egyliangÚrlag, - 7 igen szavazattal, - ellenszavazat nélkül _ az alábbi
határozatot hozta;

4112005. (VI.16.) okKt határozat

A Képr'iselőtesttilet az Úrkúti Sportkör részére egyszeri. 400
e/Ft rendkívi'ili tárnogatást állapít :meg az önkorrnállyzat2005.
év i költségvetésébetl, a pénzmar ad várrya terhére.

Felelős: polgármest er, jegyző
}{atáridő: azonnal

g.) Irattár polcok készítése és számítógéphez ntonitorok vásárlásra'

Rostási Mária jegyző: Tájékoztat1a a KépviselőtestüIetet, hogy az önkonnányzatrlál olyarr
nagy nlennyiségű iratanyag halmozódott fel, hogy most nrár időszerű egy ki'ilön irattári
helyiség kialakítása. A volt studióban ez megoldható lerure, egy nregfelelő polcrendszer
kialakításával. Er're kért árajánlatot Horváth Péter szentgáli vállalkozó ajánlata 169.500.- Ft,
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mígaz ajkai Indafa Bt 2ll elFt, de telefononaztkozolték' hogy az ABS élzárás nélkül 30
e/Ft-al kevesebb.
A továbbiakban elmondta azt is, hogy a Polgármesteri Hivatal tigyintézői folyamatosan
használják a számítógépeket, ami eléggé rongála a Szemet, ezért kéri a Képviselőtestületet'
hogy a pénzmaradvány terhére vásárolhasson a Hivatal 5 db modern, Szemet kímélő trronitort.
Egy monitor kb 50 e/Ft.
Tájékoztatta arról is a Testületet, hogy a község virágosítása 140.000 /Ft-ba kerül, melynek
fedezetét szirrtén a p énzmar adványbó l kell ki gazd ál ko dni.

Kérdés. hozzászólás:

Kocsó Jánosné: Amennyiben airattár kialakítása szükséges' iryy aztmeg kell oldani. Ha
mindkét vállalkozó ugyanarra adta az aján|atát, akkor az olcsóbbat javasolja elfogadni azzal,
hogy a jegyző' , amennyiben lehetséges űgy az árat próbálja lealkudni'

Vassné Balázs Györgyi: o már javasolta a költségvetés készítésekor az új. korszerű
monitorok betervezését a szemiiveg helyett. Egy darab monitor megvásárolható a szemiivegek
árából.
A kicserélésre kerülő monitorokat javasolja az általános iskolának átadni.

A Képviselőtestület egyhangúlag, - 7 igen szavazattal, - ellenszavazat nélkül - az a|ábbi
batározatothozta:

A Képviselőtestület a Polgármesteri Hivatalban az irattár
kialakítására 169.000.- Ft-ot' szintén a Polgárnresteri Hivatal
részére 5 db monitor vásárlására250.000'- Ft-ot, míg a község
virágosítására 140.000.- Ft-ot biztosít a 2005. évi
költségvetésében, a pénzmaradványa terhére.

Felelős : polgármest er, jegyző
Határidő: azonnal

h.) Pichler Józsefné: Megkérdezi a polgármesteft, hogy áll a
szennyvízcsatornázás, mikor szándékozik megtartani a kb. február óta
halasztott falugyűlést' amelyben tájékoztatia a község lakosságát. hogy az
egész faluban új szennyvízcsatorna lesz. Ugyanis az a polgárnlesteri
téi1ékoztatő, ami a falutévében lement, nem volt egyértelmű és értheto.

Lipp Józsefné: Eznagyon sürgős feladat. nrert a faluban tényleg nem tudják,
hogy mi elé néznek azok is, akikrrél már van szennyvízcsatorna.

Pichler József polgármester: Előbb a szentgáli takarékször'etkezetet és az
oTP-.t kellerre meghívni testt'ileti iilésre, hogy kiszámítsák mennyit kell fizetrri
a lakóknak.

Pichler Józsefné: Azt nem apénzintézetek mondják nreg, hanem az
önkonlányzat. .Iavasolja a polgárntesternek, hogy a következő testületi tilésre
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írásbel i táj ékoztatót készítsen a szemyv izcsatomázás j el enl eg i ál l ásáról,
me|{_e1költségszrámítások és.minden egyéb, Íbntos dolog sierepeljen, inelyet
majd fa-lugyűlés elé lehet vinni. a falugytilés idtípontjat pJdig a következő
testületi ülésen kell meghat érozni.

A Képviselőtestület Pichler Józsefné javaslatát egyhangúlag elfogadta.

Több trírgy nem volt, a polgármester az ülést 20.30 órakor berekesztette.

Kmft.

Qdrh
Pichler JoLsef
Polgármelterl
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